
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea unor prevederi din Hotărârea Consiliului judeţean Prahova 

nr.134/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului județean Prahova în 

Adunarea Generală a Acționarilor la societățile la care acesta are calitatea de acționar 
 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 23464 /22.10.2019 al domnului Bogdan Andrei Toader, 

preşedinte   al   Consiliului   Judeţean   Prahova,   precum   şi   Raportul   comun   nr. 

23466/22.10.2019    al    Direcției  Juridic  Contencios  și  Administrație  Publică  și 
Direcția Patrimoniu prin care se propune modificarea unor prevederi din Hotărârea 

Consiliului judeţean Prahova nr.134/2016 privind desemnarea reprezentanților 

Consiliului județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile la 

care acesta are calitatea de acționar ; 

- Prevederile art.2 lit.g) și h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice, 

nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 3 lit. w) și x)  din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de 

alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.d) , art. 175 și art.196 

alin.(1)  lit.  a),  art.597  alin.(2)  lit.e)  din  Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1  Se modifică prevederile art. 1 lit. F. din Hotărârea Consiliului judeţean Prahova 

nr.134/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului județean Prahova în 

Adunarea Generală a Acționarilor la societățile la care acesta are calitatea de acționar, 

cu modificările si completările ulterioare, în sensul că încetează calitatea de 

reprezentanți ai Consiliului judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la 

Societatea Comercială “ Hidro Prahova “S.A, respectiv domnul Neaga Gheorghe și 

domnul Pințoiu Toma. 

Art.2  Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate. 

Art.3 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 

hotărâre celor în drept. 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 
 
 
 
 
 
 
 

Contrasemnează: 
SECRETAR 
GENERAL 

Bîgiu Hermina Adi 

 
 
 

Ploieşti, 29 octombrie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

Nr.23464/22.10.2019 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea unor prevederi din Hotărârea Consiliului judeţean 

Prahova nr.134/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului județean Prahova în Adunarea 

Generală a Acționarilor la societățile la care acesta are calitatea de acționar 

 
Consiliul județean Prahova este acționar majoritar la S.C. Hidro Prahova S.A.,aceasta fiind 

înființată prin  Hotărârea Consiliului județean Prahova nr.13/2004 privind asocierea în vederea 

constituirii unei societăți comerciale . 
 

Prin Hotărârea   Consiliului județean Prahova nr.134/2016 au fost numiți, potrivit 

reglementărilor Legii nr.215/2001, a administrației publice locale, domnul Neaga Gheorghe și 

domnul Pințoiu Toma, , în calitate de  reprezentanți ai Consiliului județean Prahova în Adunarea 

generală a acționarilor la societățile la care acesta are calitatea de acționar, respectiv  la SC Hidro 

Prahova SA. 

Această societate comercială derulează importante contracte, finanțate din fonduri europene, 

privind reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova. 

Potrivit  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean “exercită, în numele judeţului, toate 

drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii 

autonome, în condiţiile legii” . 

În conformitate cu prevederile art.175 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,”Judeţul este reprezentat de 

drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi în adunările generale ale 

operatorilor regionali şi locali de servicii comunitare de utilităţi publice de către preşedintele 

consiliului judeţean. Preşedintele consiliului judeţean poate delega calitatea sa de reprezentant de 

drept în adunările generale unuia dintre vicepreşedinţii consiliului judeţean, secretarului general al 

judeţului, administratorului public, precum şi oricăror alte persoane din cadrul aparatului de 

specialitate propriu sau din cadrul unei instituţii publice de interes judeţean.” 

Având în vedere că în conformitate cu prevederile art. 2 lit.g) și h) din Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 

SC Hidro Prahova este operator regional al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, care 

are dreptul exclusiv de a furniza/presta serviciul în aria de operare stabilită prin contractul de 

delegare a gestiunii serviciului. 

În raport de cele prezentate, rezultă că reprezentanții împuterniciți ai Consiliului județean 

Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Hidro Prahova S.A, desemnați prin Hotărârea 

Consiliului judeţean Prahova nr.134/2016  își pierd calitatea. 

În aceste condiții, propun încetarea calității de reprezentanți ai Consiliului județean Prahova 

în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Hidro Prahova S.A. 

În acest scop, a fost întocmit proiectul de hotărâre anexat, pe care îl supun spre aprobare. 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

                                                    CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECȚIA PATRIMONIU 

Nr. 23466 /22.10.2019         

 

                                                        R  A   P  O  R T 

la proiectul de hotărâre privind modificarea unor prevederi din Hotărârea Consiliului judeţean 

Prahova nr.134/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului județean Prahova în Adunarea 

Generală a Acționarilor la societățile la care acesta are calitatea de acționar 

 

         S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. este singurul operator regional de servicii publice pentru 

alimentare cu apă din județul Prahova. Societatea a fost înființată în baza Legii nr. 31/1990 privind 

societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea 

Consiliului județean Prahova nr.13/2004 privind asocierea în vederea constituirii unei societăți 

comerciale și are capital integral public, acționar majoritar fiind Consiliul Județean Prahova. 

Potrivit  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean “exercită, în numele judeţului, toate 

drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii 

autonome, în condiţiile legii” . 

            În conformitate cu prevederile art.175 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,”Judeţul este reprezentat de 

drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi în adunările generale ale 

operatorilor regionali şi locali de servicii comunitare de utilităţi publice de către preşedintele 

consiliului judeţean. Preşedintele consiliului judeţean poate delega calitatea sa de reprezentant de 

drept în adunările generale unuia dintre vicepreşedinţii consiliului judeţean, secretarului general al 

judeţului, administratorului public, precum şi oricăror alte persoane din cadrul aparatului de 

specialitate propriu sau din cadrul unei instituţii publice de interes judeţean.” 

           Potrivit prevederilor art.3  lit.w) și x) din Legea nr. 241/2006  privind serviciul de alimentare 

cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, gestionarea în sistem 

regional a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare  reprezintă” furnizarea/prestarea 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv administrarea şi exploatarea sistemelor 

publice de alimentare cu apă şi de canalizare aferente serviciului în interesul comun al unităţilor 

administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 

activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, prin intermediul unui operator regional”; 

Operator regional al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare este ”operatorul regional 

definit conform art. 2 lit. g) şi h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, care 

are dreptul exclusiv de a furniza/presta serviciul în aria de operare stabilită prin contractul de 

delegare a gestiunii serviciului.” 

          De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 2 lit.g) și h) din  Legea nr. 51/2006 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, SC 

Hidro Prahova este operator regional al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, care are 

dreptul exclusiv de a furniza/presta serviciul în aria de operare stabilită prin contractul de delegare a 

gestiunii serviciului. 

           Având în vedere referatul de aprobare, în care se constată că reprezentanții împuterniciți ai 

Consiliului județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Hidro Prahova S.A, 

desemnați prin Hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr.134/2016  își pierd calitatea, apreciem că 

propunerile formulate de încetare a calității de reprezentanți  îndeplinesc condițiile prevăzute de 



lege. 

În raport de cele  prezentate avizăm favorabil proiectul de hotărâre.  

                        

         

     DIRECȚIA PATRIMONIU 

                     Director executiv, 

                       Barbălată Livia  

             

 


